Δικαιολογητικά για την εγγραφή και την επανεγγραφή ςτον Α΄Παιδικό Σταθμό:
(Ημερομηνία γζννηςησ παιδιών από 1/1/2012 μζχρι και 1/3/2014)
1. Συμπληρωμζνη αίτηςη εγγραφήσ ι επανεγγραφήσ .
2. Βεβαίωςθ από παιδίατρο για τθν καλι ςωματικι και πνευματικι υγεία του παιδιοφ
ςυνοδευόμενο από φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείασ με τα εμβόλια που
προβλζπονται κάθε φορά ανάλογα την ηλικία του παιδιοφ κακϊσ και πρόςφατο
αποτζλεςμα φυματοαντίδραςησ (ΜΑΝΤΟUΧ)
3. Αντίγραφο υποβληθείςασ φορολογικήσ δήλωςησ ειςοδήματοσ και
Εκκαθαριςτικοφ Σημειώματοσ εφορίασ του τρζχοντοσ ζτουσ.
4. Βεβαίωςη εργαςίασ τελευταίου μινα από τον εργοδότθ και των δφο γονζων με
κακαρζσ αποδοχζσ, θμερομθνία πρόςλθψθσ, ωράριο εργαςίασ και
ειδικότθτα κακϊσ και φωτοτυπία των τελευταίων ενςήμων για τουσ εργαηόμενουσ
ιδιωτικοφ τομζα.
Οι ελεφθεροι επαγγελματίεσ κα προςκομίςουν φωτοτυπία αποκόμματοσ ειςφορϊν
ςτον Ο.Α.Ε.Ε. τελευταίου διμινου (εξοφλθμζνο ι μθ).
5. Ζναρξη εργαςίασ ι Υπεφθυνη Δήλωςη του εργοδότη ,ότι πρόκειται να εργαςκοφν
εντόσ μθνόσ.
6. Βεβαίωςη Ο.Α.Ε.Δ. ςε περιπτϊςεισ ανζργου γονζα.
7. Φωτοτυπία λογαριαςμοφ ηλεκτρικοφ ρεφματοσ,ΔΕΥΑΜ, ςταθερήσ ή κινητήσ
τηλεφωνίασ ή ςυμβόλαιο ςπιτιοφ, όπου προκφπτει θ διεφκυνςθ κατοικίασ των
γονζων ι κθδεμόνων του παιδιοφ.
8. Για εγγραφι παιδιϊν αλλοδαπϊν γονζων απαιτείται άδεια νόμιμησ παραμονήσ
ςτη χώρα μασ, όπωσ αποδεικνφεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
9. Λθξιαρχικι πράξθ γεννιςεωσ τελευταίου εξαμινου .
10. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ τελευταίου εξαμινου.
Τα δικαιολογθτικά 9 και 10 μποροφν να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία μασ , εφόςον
οι αιτοφντεσ επικυμοφν. Τα δικαιολογθτικά που δεν εκδίδονται ςτθν Ελλάδα, προςκομίηονται από
τουσ αιτοφντεσ νομίμωσ επικυρωμζνα με Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille) ι από Προξενικι Αρχι.

Εφόςον ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι απαιτοφνται κατά περίπτωςη τα ακόλουθα ζγγραφα:
1. Αντίγραφο απόφαςθσ Υγειονομικισ Επιτροπισ ςε περίπτωςθ αναπθρίασ με
ποςοςτό 67% γονζων ι τζκνου.
2. Λθξιαρχικι πράξθ απϊλειασ γονζα για απόδειξθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ .
3. Αντίγραφο διαηευκτθρίου και βεβαίωςθ επιμζλειασ παιδιοφ για
απόδειξθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ.
4. Βεβαίωςθ ςχολισ φοίτθςθσ ςε περίπτωςθ γονζα φοιτθτι.
5. Βεβαίωςθ ςτρατοφ ςε περίπτωςθ γονζα ςτρατιϊτθ.
6. Άδεια νόμιμθσ παραμονισ , ςε ιςχφ, ςτθ χϊρα ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν γονζων.
Οι αιτιςεισ εγγραφϊν κι επανεγγραφϊν κα αξιολογθκοφν από πενταμελι επιτροπι
με κοινωνικοοικονομικά κριτιρια, επιλζγοντασ τα παιδιά των εργαηόμενων γονζων και
τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειϊν, με προτεραιότθτα εκείνων που ζχουν
ανάγκθ φροντίδασ από διάφορα κοινωνικά αίτια (πχ. παιδιά ορφανά από ζνα ι δφο
γονείσ, αγάμων μθτζρων, διαηευγμζνων ι ςε διάςταςθ γονζων, παιδιϊν που
προζρχονται από γονείσ με ςωματικι ι πνευματικι αναπθρία, πολυτζκνων
οικογενειϊν, κλπ.)
Για κάθε περίπτωςη απαιτείται το απαραίτητο δικαιολογητικό που αποδεικνφει τον
ειδικό λόγο.

